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Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen 

Vi viser til innspillsmøtet 7. januar og vil her oppsummere NORSKOGs syn på prosessen videre: 

 

NORSKOG er en organisasjon som arbeider for et aktivt, verdiskapende og bærekraftig skogbruk. Vi 

organiserer de mest aktive av landets skogeiere og er en betydelig aktør i det utøvende skogbruket. 

 

Norsk skogbruk drives etter bærekraftige prinsipper basert på et høyt kunnskapsnivå. Hele næringen er 

miljøsertifisert og tilstanden i norske skoger, målt etter etterprøvbare kriterier, bedres stadig – både når det 

gjelder skogproduksjon og miljømessige faktorer. 

 

Den største oppgaven vi står overfor i dag, er klimaendringer. Å konvertere fra fossile råstoff over til 

biomasse vil være ett av mange nødvendige bidrag til å bremse klimaendringene. FNs klimapanel peker på 

en storstilt satsing på økt bruk av biomasse og økt skogproduksjon. I Norge må den vesentligste delen av 

denne biomassen komme fra skog og vi må ta vår del av den økte skogproduksjonen også i Norge. 

 

En faktor som har betydelig virkning både for klimaet og for artsmangfoldet, er arealendringer. For 

økosystemet skog betyr dette avskoging – som er overgang fra skog til andre arealkategorier. 

 

Også i Norge skjer det avskoging. Årlig avskoges det over 50 000 daa skog i Norge. Hovedårsaken er 

bygging av infrastruktur men noe skyldes oppdyrking og overgang til beitemark. Skogarealet øker noe av 

naturlige årsaker og det foregår noe påskoging, så skogarealet er heldigvis nokså konstant. Men likevel bør 

man klart øke oppmerksomheten på avskoging også i Norge. 

 

I tillegg til at skogarealet må bevares som skogareal, må arealet forvaltes for å utnytte potensialet som 

ligger i fotosyntesen og å skape mest mulig stabile karbonlager. Brannene i Australia og de massive 

barkbilleangrepene i Mellom-Europa illustrerer godt at trær ikke på noen måte er fullstendig stabile 

karbonlagre. Det å sikre at skogen er mest mulig motstandsdyktig mot kalamiteter, gjør man i Norge ved å 

holde den i god vekst. For å lagre karbon mest mulig stabilt, må man la fossilt karbon bli liggende under 

bakken og heller bruke grønt karbon. 

 

FNs naturpanel beskriver situasjonen omkring arealendringer som dramatisk. Når skog blir konvertert til 

andre formål, blir nødvendigvis trærne fjernet. Naturpanelet bruker derfor begreper som «forestry» og 

«clearcut» i sin rapport. Dette forleder mange i Norge til å tro at skogbruk, altså hogst av tømmer, i sin 

alminnelighet er en trussel mot artsmangfoldet. Dette er det ikke grunnlag for. 

 

Det fremstilles ofte et bilde av at skogbruket er i ferd med å hogge den siste delen av gammelskogen og at 

dette går fortere enn noensinne. At vi hogger gammel skog, er uomtvistelig. Skogbruk går ut på å plante et 

tre og hogge det når det er gammelt. Men vi har en meget god statistikk i Norge som viser at andelen 

gammel skog øker og riktig gammel skog, f.eks som er mer enn 160 år gammel, også øker. Når man kobler 
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kunnskapen om avskoging i andre land ukritisk over til norske forhold, har man derved et helt feilaktig 

utgangspunkt. 

 

Vår utfordring til departementet er at man må rydde opp i den forvirrede begrepsbruken som eksisterer 

rundt skogbruk i Norge og skille klart mellom avskoging og bærekraftig skogbruk. 

 

Samtidig må man huske på at det er umulig å frede produktive arealer og produsere bærekraftig råstoff inn 

i det grønne skiftet på det samme arealet. Stortinget har satt et mål om at skogfredningen skal dobles fra 

nåværende nivå og regjeringen har i Granavolden uttalt at dette skal gjennomføres slik at det får minst 

mulig konsekvens for skogproduksjonen. Så langt har vi ikke sett noen tegn på at dette hensyntas i arbeidet 

med fredning. 

 

Vi trenger en aktiv miljøpolitikk som stimulerer til en størst mulig produksjon av fornybart råstoff inn i det 

grønne skiftet. Vi anmoder derfor om at man ved utforming av nye internasjonale miljømål arbeider 

kunnskapsbasert og setter mål om tilpassede tiltak i de ulike deler av verden. Det er betydelige forskjeller på 

økosystemet skog i Norge og i andre verdensdeler. Dette må departementet ha med seg og markere i de 

forestående forhandlingsrundene. 

 

 

 

Med hilsen 

NORSKOG 

 

 

 

 

for Arne Rørå 

Adm.dir 

 

 


